1 (13)

Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Diarienummer

KS 2020.1341

Plats och tid

Kommunhuset, Selma, 2020-11-09, kl. 18.00–20.15

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Anna Palmgren, bitr förvaltningschef
Regina Silvander, sekreterare
Anna-Lena Fällman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 30
Tilda Bengtsson, Utredningssekreterare, § 30
Babak Rahimi (V), motionsställare, § 31

Justerade paragrafer

§ 30–37

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-11-17 kl. 13:00

Sekreterare

Regina Silvander

Ordförande

Kristina Andersson (M)

Justerare

Gertrud Ekman (S)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-18

Datum då anslaget tas ned

2020-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Drago Stojkovic-Stenberg

2 (13)

Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Beslutande
Anders Turesson (S)
Kristina Andersson (M)
Pontus Axgart (M)
Hasse Månsson (C)
Ingvar Wennersten (SD)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
__________

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Diarienummer

KS 2020.1341

Göran Lindahl (SD)
Gertrud Ekman (S)
Cecilia Svensson (M)
Lisbeth Johannessen (KV)
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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Ärenden vid dagens sammanträde

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Diarienummer

KS 2020.1341

Sida

Redovisning av ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen 2020?” .................................................. 4
Motion om utredning av 30 timmars arbetsvecka inom vård och omsorg i Skurups
kommun...................................................................................................................................... 5
Motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om handläggarrobot för en smartare välfärd ................... 7
Underhandsinformation Utredningsuppdrag - långsiktig planering äldreomsorg...................... 9
Information från verksamheten ................................................................................................ 10
Information från politiker ......................................................................................................... 11
Information om ärenden skickade från individ- och omsorgsförvaltningen till
kommunstyrelsen ..................................................................................................................... 12
Ärendeinformation till kommunfullmäktige ............................................................................ 13
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Diarienummer

KS 2020.1341

IOB § 30

Redovisning av ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen
2020?”
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Anna Palmgren förvaltningschef och Anna-Lena Fällman, MAS lämnar
information kring undersökningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen
2020?”.

__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 31

Dnr KS 2020.636

Individ- och omsorgsberedningen

2020-11-09

Diarienummer

KS 2020.1341

Motion om utredning av 30 timmars arbetsvecka inom
vård och omsorg i Skurups kommun
Individ- och omsorgsberedningens förslag till
kommunfullmäktige
Avslag
Sammanfattning av ärendet
Av motionen framgår att man önskar ”att en försöksverksamhet med 30
timmars genomsnittlig ordinarie arbetsvecka för vård- och omsorgspersonal
utslaget över en månad med bibehållen lön skulle göra stor skillnad.
Det skulle göra kommunen till en mer attraktiv arbetsplats för vårdpersonal
och underlätta tillsättandet av tillsvidareanställd personal. Det skulle leda
till betydligt lägre ohälsotal och sjukfrånvaro bland personalen. Dessa två
positiva effekter skulle tillsammans också skapa ännu bättre vårdkvalitet för
vårdtagarna, vilket i sin tur ger minskade kostnader för vården av dessa.
I motionen yrkar man:
att Skurups kommun gör en utredning av hur det totala kostnadsläget
för vård och omsorg i kommunen kan förväntas förändras vid ett
genomförande av 30 timmars genomsnittlig ordinarie arbetsvecka utslaget
per månad för vård- och omsorgspersonal. Och vilka effekter det kan
förväntas ha på vårdkvaliteten och kompetensförsörjningen på sikt.
att denna utredning skall ha ett långsiktigt perspektiv där man tittar
åtminstone 15 år framåt i tiden, och tar hänsyn till de demografiska
förändringar i framför allt antalet äldre som vi ser komma.
att Skurups kommun tar lärdom av och knyter an till de erfarenheter
olika kommuner och regioner redan har gjort i frågan, samt den forskning
som gjorts på arbetstidsområdet, till exempel av Stressforskningsinstitutet
vid Stockholms universitet”.
Individ- och omsorgsförvaltningen har utrett möjligheten att utföra ”Motion
om utredning av 30 timmars arbetsvecka inom vård och omsorg i Skurups
kommun”. Medarbetare från personalenheten och ekonomienheten har varit
delaktiga i aktuell tjänsteskrivelse utifrån att deras resurser och kompetens
kommer att tas i anspråk om föreslagen utredning i motionen ska
genomföras.
Individ- och omsorgsförvaltningen bedömer i samråd med personalenheten
och ekonomienheten att en sådan omfattande utredning kommer att uppgå
till minst sex månader att arbeta fram, motsvarande en 25 % tjänst.

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 31

Dnr KS 2020.636

Individ- och omsorgsberedningen

2020-11-09

Diarienummer

KS 2020.1341

Utredningen behöver även svara på vilken kostnad Skurups kommun har för
sjukskrivningar, hur många personer det handlar om samt vad
sjukskrivningarna orsakas av? Hur ser sjukskrivningarna ut över tid? Kan
förbättrat arbetsmiljöarbete förbättra förutsättningarna för medarbetarna?
Om utredningen ska genomföras görs bedömningen från förvaltningen att
det måste fastställas vilka olika yrkesgrupper som ska ingå.
Förvaltningen anser att om utredningen ska genomföras, så ska det ske
tidigast efter Corona-pandemin.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-24.
Motion
Förvaltningens förslag till beslut

Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD), Göran Lindahl (SD), Gertrud Ekman (S), Anders
Turesson (S), Hasse Månsson (C), Cecilia Svensson (M) och Pontus Axgart
(M) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag att avslå motionen och finner att
Individ- och omsorgsberedningen är eniga om avslag.
30h arbetsvecka istället för nuvarande 38,25 timme skulle med stor
sannolikhet ses om en positiv satsning av medarbetarna. Att genomföra en
så omfattande utredning skulle innebära en stor arbetsinsats med ca 25%
tjänst under minst sex månader inom personalenheten och ekonomienheten.
__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V)
Individ- och omsorgsförvaltningen
Anna Palmgren, Förvaltningschef
Dao Davidsson, Personalchef
Ola Bentzén, Vård och omsorgschef
Tilda Bengtsson, utredningssekreterare

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 32

Dnr KS 2018.389

Individ- och omsorgsberedningen

2020-11-09

Diarienummer

KS 2020.1341

Motion från Jörgen Sjöslätt (C) m fl om
handläggarrobot för en smartare välfärd
Individ- och omsorgsberedningens huvudförslag till
kommunfullmäktige
Individ- och omsorgsberedningen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motion om handläggarrobot för en smartare välfärd.
Individ- och omsorgsberedningens alternativförslag till
kommunfullmäktige
Bifall
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-28 om att motionen återremitteras till
individ- och omsorgsberedningen för ytterligare belysning avseende de
möjligheter som finns med handläggarrobotar utifrån de projekt som pågår
i grannkommunerna.
Individ- och familjeomsorg i Skurup genomförde ett första möte med en
aktör under våren 2019 för dialog om möjligheter och förutsättningar för
digitala lösningar för försörjningsstödet i Skurup. De digitala lösningar som
fanns i andra kommuner krävde då väldigt många knapptryckningar för att
ansökan skulle kunna hanteras digitalt. Idag finns andra digitala lösningar
som även läser (inläsningsmodul) av pappersblankett och överför
uppgifterna till digital hantering.
Tomelilla kommun som Skurups kommun hade samråd med vid föregående
tjänsteskrivelse använder sig idag av digital ansökan om fortsatt
försörjningsstöd/återansökan. Pappersansökan används vid nybesök (vid
nybesök genomförs en större utredning) samt att fortsatt
ansökan/återansökan kan medges i särskilda fall. Idag hanteras 70-80 st
fortsatt ansökan om försörjningsstöd / återansökan av totalt 130
ansökningar. Tomelilla kommun planerar för att ta över den digitala
hanteringen själva. Under projekttiden har Tomelilla rekryterat kompetens
att programmera och hantera den digitala plattformen för ansökan om
försörjningsstöd/återansökan.
Individ- och omsorgsberedningens ledamöter ser positivt på digital
utveckling, men vad gäller handläggarrobot vill beredningen invänta
tekniken så det blir optimalt och ekonomiskt försvarbart.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-09

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 32

Dnr KS 2018.389

Individ- och omsorgsberedningen

2020-11-09

Diarienummer

KS 2020.1341

Motion daterad 2018-03-10
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-04-23 §156; Motionen remitteras till individoch omsorgsberedningen
Individ- och omsorgsberedningen 2018-12-03 §47; Huvudförslag till
kommunfullmäktige Avlag av motion, alternativförslag bifall av motion.
Kommunstyrelsen 2019-01-28 §64; Motionen återremitteras till Individoch omsorgsberedningen för ytterligare belysning avseende de möjligheter
som finns med handläggarrobotar utifrån de projekt som pågår i
grannkommunerna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD), Gertrud Ekman (S), Anders Turesson (S) och
Lisbeth Johannesen (KV) yrkar avslag av motionen.
Hasse Månsson (C) yrkar bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på vilket av förslagen som ska utgöra
huvudförslag och finner att avslag ska utgöra huvudförslag och att bifall av
motion ska utgöra alternativförslag.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Sjöslätt (C) mfl.
Individ- och omsorgsförvaltningen
Anna Palmgren, Förvaltningschef
Marie Hagerstad, IT-chef
Ulrika Persson, Bitr förvaltningschef
Joakim Wollin, IFO-chef

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 33

Dnr KS 2020.999

Individ- och omsorgsberedningen

2020-11-09

Diarienummer

KS 2020.1341

Underhandsinformation Utredningsuppdrag långsiktig planering äldreomsorg
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ och omsorgsberedningen tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kristina Andersson (M) och Anna Palmgren, förvaltningschef, lämnar
information om arbetsgruppens träffar och dess arbete. Målsättningen är att
lägga fram ett förslag till Individ- och omsorgsberednings möte i december.
Diskussion fördes mellan ledamöterna om arbetes gång.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Diarienummer

KS 2020.1341

IOB § 34

Information från verksamheten
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Anna Palmgren lämnar information om:
- ekonomisk uppföljning
- familjecentral
- lokaler
- upphandling särskilt boende
- rökdetektorer till trygghetslarm
- installation av kylaggregat på särskilt boende
- enhetschef Anna Anderssons bortgång
- tillsatta tjänster som boendekoordinater och Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
- tillgång/efterfrågan växel/kortids/särskilt boende
- Ansökan till Spira 3.0
Covid-19
- v44 118 smittade i kommunen
- ingen smitta än på kommunens särskilda boende
- besöksrum med besöksvärdar
- all vårdpersonal testas vid symtom
- skyddsmaterial finns i lager
- digitalt besök av civilminister Lena Micko
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Diarienummer

KS 2020.1341

IOB § 35

Information från politiker
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kristna Andersson (M) informerar om att inget Kommunalt pensionärsråd
(KPR) eller Tillgänglighetsråd har genomfört på grund av rådande pandemi.
Avstämning med ordförande i KPR kommer att göras från förvaltningen.
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Individ- och omsorgsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Diarienummer

KS 2020.1341

IOB § 36

Information om ärenden skickade från individ- och
omsorgsförvaltningen till kommunstyrelsen
Individ- och omsorgsberedningens beslut
Individ- och omsorgsberedningen tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
KS 2017.1189 Motion från Niklas Sjöberg kring införande av
integrationsplikt inom Skurups kommun
KS 2020.919 Motion om att verka för offentligt drivna vårdboende
KS 2020.1231 Initiativ från Lars Nyström (SD) om antikroppstest för
Skurups kommuns anställda

__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

IOB § 37

Dnr KS 2020.48

Individ- och omsorgsberedningen

2020-11-09

Diarienummer

KS 2020.1341

Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Beredningen har berett motion om handläggarrobot för en smartare välfärd
från Jörgen Sjöslätt (C) och motionen om utredning av 30 timmars
arbetsvecka inom vård och omsorg från Babak Rahimi (V).
Anna Palmgren förvaltningschef och Anna-Lena Fällman MAS föredrog
och gav beredningens ledamöter en inblick i redovisningen för ”Vad tycker
äldre om äldreomsorgen 2020?”
Arbetsgruppen som arbetar med utredningsuppdraget ”Långsiktigt planering
för äldreomsorgen” redogjorde för övriga ledamöter i beredningen vad som
hittills arbetats fram och än så länge är ett arbetsmaterial.
Anna Palmgren förvaltningschef och Anna-Lena Fällman MAS föredrog
och gav beredningens ledamöter en inblick i redovisningen för ”Vad tycker
äldre om äldreomsorgen 2020?”
__________

Justerandes signatur

